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اته. ر م ورحمة هللا و   السالم عل
 سم.

م.   سم هللا الرحمن الرح
ارع الحافظ المتقن المجتهد القدوة عالمة العلماء " قال الشیخ اإلمام العالم العالمة األوحد ال

ه هلل علینا المنة عماد  ة اإلسالم وحجة األعالم محیي السنة ومن عظمت  اء بر وارث األنب
ه الدین أبو  صراو الشافعي نفع هللا  ثیر ال الفداء إسماعیل بن الخطیب أبي حفص عمر بن 

قّوته وأدخل عینه وأمّده  الحمد فقال:  هوحفظه  ه  تا رمه الحمد هلل الذ افتتح  مّنه و الجنة 
}J I H G F M L K Q P O N {  :وقال تعالى  ٤- ٢الفاتحة} ¬ «

¹ ¸¶ µ  ́ ³ ² ± °  ̄ ®  À ¿ ¾ ½ ¼ » º Â Á
É È Ç Æ Å Ä Ã Í Ì Ë Ê  Ó Ò Ñ Ð Ï Î

Ô S R Q P O NM L K J I HG F E D C B A {  :١الكهف -

الحمد فقال  ٥ M L K JI H G F E D C B A  { وافتتح خلقه 
O N{  :ر مآل أهل الجنة وأهل النار   ١األنعام عدما ذ الحمد فقال فقال   { واختتمه 

R Q P O N M L K JI H G F E D C B A{  
  }Ù Ø × Ö ÕÔ Ó Ò Ñ Ð ÏÎ Í Ì Ë Ê É { ولهذا قال تعالى   ٧٥الزمر:

Q P ON M L K J I H G F E D C B A  { ما قال تعالى   ٧٠القصص:
R{  :أ ع ما خل وما هو خال وهو   ١س فله الحمد في األولى واآلخرة أ في جم

نا لك الحمد ملء السموات وملء األرض  قول المصلي اللهم ر ما  له  المحمود في ذلك 
عد ولهذا یلهم أهل الجنة...   "وملء ما شئت من شيء 

ارك على عبده ورسوله نبینا م ه الحمد هلل رب العالمین وصلى هللا وسلم و حمد وعلى آله وصح
عد:   أجمعین، أما 

ع  ست من صن ففي صدر المقدمة في قول من نسخ الكتاب قال الشیخ اإلمام إلى آخره هذه ل
صف نفسه بهذه األوصاف وتختلف فیها النسخ اختالفا  من وضع المؤلف رحمه هللا ألنه ال 

ثر من األوصاف و سر له و تب في مقدمة نسخته ما ت ل  الغ في الثناء أو یختصر ثیرا ف
غة واحدة فمثل قال الشیخ اإلمام األوحد  سر له وعض النسخ تتوارد على ص حسب ما یت قلل  و
عات األولى المتقي بدل المتقن  ه الط عضها وعل ارع الحافظ المتقن هذه في أكثر النسخ وفي  ال

عة الحل عة المنار ط عة بوالق ط لها المتقي ط عات األولى  عة التجارة الط عة المط بي ط
ه أكثر النسخ  لها على ما عل عات  عد ذلك من الط لها المتقي وما جاء  األولى االستقامة 
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ه النسخ  عض النسخ المتقن وقد تقرأ في غیرها المتفنن وهذا مما تختلف ف المتقن وقد ُتقرأ في 
ه أبو الفداء ه س له أثر عماد الدین هذا لق سیر ل نیته إسماعیل بن الخطیب وهو اختالف  ذه 

صراو  ثیر ال ثیر الشافعي رحمه هللا تعالى ورضي عنه قال هنا عمر بن  أبي حفص عمر بن 
علمه  قول نفع هللا  صرة الشافعي  س إلى ال صر ول صرو إلى  صرو  صراو  ما هو 

ق اته وأمّده  ُتب في ح عینه هذا مما یدل على أن هذه النسخة مما  الجنة  هوته وأدخلوحفظه 
قول وقد لّفقتها من  لها في نسخة واحدة  ع هذه األلقاب لم تنتظم  قول الطا رمه ولذا  مّنه و
ة في ِقدمها  انت النسخ متساو ) التلفی معروف عند المحققین إذا  النسخ (ج) و(ك) و(ل) و(

أن وجدت نسخة بخط المؤلف أو  انت متفاوتة في قدمها  نسخة من خط تلمیذه وصحتها أما إذا 
ة وقرأها على المؤلف فهذه تُ  جعل أصل ما یجمع ما یجمع معها شيء والزوائد من النسخ الثان

س ألحدها مزة على  ة في الزمان وفي الصحة ول انت النسخ متساو ة أما إذا  توضع في الحاش
ع النسخ وهذا معروف في مناهج التحقی الح ن التلفی من جم م مد هلل الذ افتتح األخر فإنه 

ر افتتح في فاتحة  قال عند أهل العلم وُذ ر هذه المقدمة فیها ما  الحمد إلى آخر ما ذ ه  تا
ر في مقدمة الكتاب ما یناسب  سمونه براعة االستهالل براعة االستهالل وهو أن یذ الكتاب 

رون في هذه البراعة وفي هذا االستهالل ما ذلك یذ ة واالفتتاح و یدل على موضوع الكتاب  البدا
ائه  قول الحمد هلل الذ شرح صدور أول ثیر من الشراح  ه ما یدل على أنه تفسیر  لكنه هنا ما ف
اده لتعرف أن الكتاب في الفقه أو في التفسیر  قولون الحمد هلل الذ فقه من شاء من ع والفقهاء 

ما وال أني قرأت قد تب ابن أو في الحدیث إلى غیر ذلك هذه المقدمة  تاب من  ر في أ   أذ
ا أبو عبد  ر  الحمد إلى آخر المقدمة تذ ه  تا حیث قال الحمد هلل الذ افتتح  رها  م ذ الق
فه وهو أهل  انت من من تأل ل حال سواء  م؟ وهللا إني نسیت على  تب ابن الق الرحمن أ 

أتي نقله ما س م  انت من نقله عن ابن الق عن شیخ اإلسالم من غیر  لذلك وفوق ذلك وٕان 
حیلون وذلك للثقة الموجودة بینهم وال  عضهم وال  عزو فهذا منهج عند أهل العلم أنهم ینقلون من 
ما في الرسائل  عاني التألیف الس عض من  صنعه  ما  الم غیرهم  ظن بهم أنهم یتكثرون 

عزوه صفحتین ثالث خمس ل وال  عض الكالم الطو عضهم ینقل من  انا أكثر من غیر  تجد  أح
تاب اسمه المقصود أن موضوعه سرقة  الم غیره وال شك أن هذا سرقة وللسیوطي  عزو یتكثر 
المهم  الم الغیر و الكتاب ومطبوع ومعروف نسیته الحین والنقل من الكتب تكثیر الكالم 

ثیر من الم تاب ال شك أن هذه صفة  تاب إلى  حتاج إلى أن ینقل من  ؤلفین في موجود ال 
مان بن علي جد الشیخ محمد  العصور المتأخرة ما عندهم إال النقل من الكتب وأشار الشیخ سل
د الورق والتحلي  ه أن التألیف في العصور المتأخرة ما ما هو إال تسو بن عبد الوهاب في منس

ة السرق مع أنه وجد من المصنفین المتأخرن من أبدع وأفاد وأجاد وهلل الحمد ل عض حل كن 
حتاج إلى أن یؤلف إما في رسالة لینال علیها شهادة یتو  عرضها و ضاعة  ف ظالناس ما عنده 
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حث عن المال  قة مرة لو  ان هدفه من العلم والتعلم والتألیف هذا مجرد هذا هذه حق بها وٕاذا 
احثین غیر هذه الوسیلة لكان خیرً  ح على أید المناقشین لكثیر من ال ینقلون ا له ووجد فضا
ظن أن فالنً  عضهم ما  ناقشه فینقل من و قرؤه و قع بیده هذا الكتاب و ا من الناس سوف 

تاب وهو  حضر  فتضح ما في علمه أن فالن سوف یناقشه صاحب الكتاب األصلي و مؤلفاته ف
ة والسبب  حة نسأل هللا العاف طلع الناس علیها هذه فض ناقشها و ه و تاب الرسالة اللي بین ید
ة التي اشُتر لها هذه الشهادات وال  ثیرا في هذه الدراسات النظام ات مدخولة  في ذلك أن الن
ات فصار فصاروا ینقلون أما في المتقدمین  ن من التوظیف إال بها من أجل ذلك ُدخلت الن یتم
س لهم هدف وال قصد وهذا  شیر ول عض الورقة والورقتین وال  عضهم من  ثیر ینقل  فالنقل 

أتي ا ما س ثیر  وفرونه لذا لما نقل الحافظ ابن  سرون العلم و ظهر من حالهم إال أنهم ی لذ 
ل جدً  الم طو عد قلیل إن في نقله عن شیخ اإلسالم في مقدمة التفسیر  ا من غیر عزو ونقابله 

ة فشار  ة مثل ما قیل في شرح الطحاو ه مثل ما قیل في شرح الطحاو قال ف ح شاء هللا تعالى و
عزو من أجل أن یروج الكتاب  ثیر وال  م وابن  ثیرا عن شیخ اإلسالم وابن الق ة ینقل  الطحاو
ر اسمه ُأحرق الكتاب ولما استفید  ما هنا لو ذ ما في المقدمة  ر اسم شیخ اإلسالم الس ولو ذ
الم هذا محله الكالم في موضع عده من  ه منه وهللا المستعان الكالم على الحمد وما جاء 

  األصلي من التفسیر هو تفسیر الفاتحة. نعم سم.
حمدونه عدد " حونه و س ما یلهمون النفس أ  حه وتحمیده  ولهذا یلهم أهل الجنة تسب

مال قدرته ودوام سلطانه وتوالي مننه وٕاحسانه م نعمه علیهم و   ."أنفاسهم لما یرون من عظ
  ودوام إحسانه توالي مننه..

  وٕاحسانه.
م سلطانه وتوالي مننه ودوام ودوام إحسانه و  مال قدرته وعظ ش؟ و دوام هنا دوام إحسانه إ

  إحسانه.
  ."ودوام سلطانه"

م بدل دوام وهنا في نسخة دوام إحسانه إلیهم. م سلطانه ألن عندك هنا في (ك) و(ن) عظ   وعظ
م سلطانه"   ."وعظ

م س مال قدرته وعظ م نعمه علیهم و مال قدرته لما یرون من عظ لطانه وتوالي مننه ودوام نعم و
غو  عة المنار ومعها تفسیر ال عت في مط إحسانه إلیهم ودوام إحسانه إلیهم هذه النسخة التي ط

ة الشیخ محمد رشید رضا وهي من مطبوعات الملك عبد العزز رحمه هللا. عنا   وهي 
̂  _` e d c b a { ما قال تعالى" ] \ [ Z Y X

h g f  v u t s r q po n m l k j i
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x w {  :ون للناس  ١٠- ٩یونس شرن ومنذرن لئال  والحمد هلل الذ أرسل رسله م
ي الهاد ألوضح  ي الهاد الم النبي األمي العري الم عد الرسل وختمهم  على هللا حجة 

ما ام الساعة  عثته إلى ق ع خلقه من اإلنس والجن من لدن   قال تعالى  السبل أرسله إلى جم
}  ¥ ¤ £ ¢ ¡ �~ } | { z y x w v u t s r

  ́ ³ ² ± °  ̄ ® ¬ « ª ©  ̈ §¦
µ{  :وقال تعالى:   ١٥٨األعراف } VU T S R{  :فمن بلغه هذا القرآن من   ١٩األنعام

| { ~ � ¡  { عرب وعجم وأسود وأحمر وٕانس وجاّن فهو نذیر له ولهذا قال تعالى: 
فر..  ١٧هود:  }¢ £¤   "فمن 

ه الصالة -النبي  سع أحدا الخروج عن شرعته  -والسالمعل أرسل إلى الثقلین الجن واإلنس وال 
سعه الخروج  أنه  افر بإجماع أهل العلم ومن نواقض اإلسالم الزعم  سعه ذلك فهو  من زعم أنه 

اء من قبله  ما وسع الخضر الخروج عن شرعة موسى األنب ه الصالة -على شرعة محمد  عل
عثون إلى أ -والسالم ه الصالة والسالم- ممهم وأقوامهم ولكنه ی عث إلى الناس أجمعین إلى  -عل

  الثقلین من الجن واإلنس.
ما قال تعالى: " رنا فالنار موعده بنص هللا تعالى و القرآن ممن ذ فر  P O N  { فمن 

SR Q{  :٤٤القلم ".  
عض النسخ ما فیها واو ما عندك واو؟    الواو فیها واو.. و

ما قال الواو.. ما قال ولهذا قال تعالى    طالب: 
ما قال  ما و ضا فیها و ما هذه النسخة اللي معك نسخت ابن الجوز والشعب أ فذرني عندك و
ما قال تعالى فهل هو استدالل لما مضى أو  تعالى فذرني لكن نسخة المنار ما فیها واو 

ال فر  الم جدید فمن  رنا فالنار موعده بنص هللا تعالى هذه مأخوذ من استئناف  قرآن ممن ذ
قة  قة مأخوذ من اآلة السا إذًا   ١٧هود:  }| { ~ � ¡ ¢ £¤ { اآلة السا
  المتجه الواو المتجه الواو هنا.

ما قال تعالى " ̀  Y X W V U T SR Q P O N{و _  ̂ ] \[ Z 
ه وسلم-وقال رسول هللا  ٤٥- ٤٤القلم:  }   "..-صلى هللا عل

ارة ددسن أ ف ع  عض الناس ومقفلین  ٨٤٣٩وفورد أ م   ١٨٩٩قول هذه س رن على  مس
ارات مما  عض الس یر على  ا إخوان ألن التقفیل تقفیل األبواب أو التس قول انتبهوا  عد  الشارع 

انا في حال حاجة ملّحة ه ه أح یف تسمح حتاج إل ذا أذ واإلنسان مأمور بإماطة األذ ف
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یر  شغله عن التف ذا قد  نفسه أن یؤذ الناس نعم حرص طالب العلم على الدرس والقرب منه و
فسح له. ان مقفل على غیره أن    في مثل هذه األمور لكن على اإلنسان إذا 

ه وسلم-وقال رسول هللا  عني اإلنس  »دعثت إلى األحمر واألسو « -صلى هللا عل قال مجاهد 
ه-والجن فهو  ع الثقلین اإلنس والجن مبلغا لهم  -صلوات هللا وسالمه عل رسول هللا إلى جم

ه من هذا الكتاب العزز الذ  lk j i h g f e d c  { عن هللا تعالى ما أوحاه إل
p o n m{  :ه عن هللا تعالى.   ٤٢فصلت   وقد أعلمهم ف

حین وغیرهما. ما هو معلوم في الصح   الحدیث 
v u t s r q p o nm l k  { أنه ندبهم أنه ندبهم إلى تفهمه فقال تعالى: 

x w{  :وقال تعالى:   ٨٢النساء }  i h g f e d c b
j{  :وقال تعالى:   ٢٩ص } g f e d c b a{  :٢٤محمد .  

قي  ة القتال سورة محمد و ة ص وآ ر آ ة النساء وذ ر آ ر منها ثالث ذ ات التدبر أرع ذ نعم آ
ة المؤمنون    . ٦٨المؤمنون:  }u t s { آ

ه من مظانه وتعلم ذلك  الم هللا وتفسیر ذلك وطل فالواجب على العلماء الكشف عن معاني 
ما قال تعالى:  مه  M L K J I H G F E D C B A  { وتعل

V U T SR Q P O N{  :وقال تعالى   ١٨٧آل عمران }  Â Á À ¿
Ã{  :٧٧آل عمران .  

ه محمد الكتاب  ه الصالة والسالم- المنزل وهو القرآن من عند هللا جل وعال على نب  -عل
عد أن ُیتدبر وُتفهم  ن إال  م ه ال  ه والعمل  بواسطة جبرل إلى هذه األمة إنما أنزل للعمل 

مجرد تحص تفي  ثیر من المسلمین في غفلة عن هذا  قرأ یو ل أجر الحروف وال یلتفت إلى أن 
ه ومن غیر القرآن ع قراءة القرآن من غیر التفات إلى معان تفي  ه  لى الوجه المشروع المأمور 

عمم على  شر و أتي نظام  ا اآلن لو  ر والتأمل واالستن نظر إلى ما ینفعه منه والتدبر والتف
س مع الو  أتي هذا النظام یجتمع المسؤول األول المدیر أو الرئ ة تجد أول ما  الء الدوائر الرسم

ه  عملوا  ن أن  م تفهموه لماذا؟ ألنه ال  قرؤوا هذا النظام و مع رؤساء األقسام مع معاونیهم ل
تب لهم لوائح تفسیرة  ل علیهم شيء رفعوا إلى المقام على ما قالوا لُ فهموه وٕاذا أش حتى 

تاب منزل من عند هللا جل أعظم  یف  شر ف الغ وهو من وضع ال ه اهتمام  هتمون  وعال  و
عنینا ال شك أن هذا  أنه ال  مر علینا  ا أیها الذین آمنوا افعلوا ال تفعلوا و نقرأ أوامر ونواهي 
ة لمثل هذه األمور  ست لدیهم األهل بیر في ح القرآن وٕاذا ُوجد هذا من العامة ول تقصیر 

قرأ القرآن على هذه الطرقة وهذه ط ه أن  ه یتعین عل ة فطالب العلم یتعّین عل رقة الصحا
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قرؤوننا القرآن  انوا  أتي عن أبي عبد الرحمن السلمي حدثنا الذین  ما س رضوان هللا علیهم 
ات حتى یتعلموا ما فیها من علم وعمل  انوا ال یتجاوزون عشر آ ر أنهم  ر منهم من ذ وذ

مفردك تقر  انك أن تقرأ القرآن  ك شيء بإم ل عل ات یتأملونها یتفهمونها اآلن إذا أش أ عشر آ
فتح هللا  ان معك قلم تكتب علیها ما  ة تتفهمها وٕان  ات أكثر أقل ثم تنظر إلیها مرة ثان خمس آ
الم أهل العلم وما قالوه فیها ومراجعة التفاسیر وقراءة تفاسیر  تبت على  ك ثم تعرض ما  ه عل

ة عینك على هذا التدبر وتفسیر الكلمات الغر ما المختصرات  وقد ُألِّف فیها مؤلفات  املة الس
عینك على هذا التدبر لكن ال تعمد إلى مطوالت تقول أبتدبر القرآن وأخلي عند  من أعظم ما 
فنى عمرك وما  ط هذا ب حر المح ذا وال ذا و عشرة تفاسیر الطبر والقرطبي والراز واآللوسي و

ملت سورة المطوالت تعوق عن عن مثل هذا لكن المختصرات تفي في  قرأت ما  طالب العلم 
صل ابن  ان عنده مثل الجاللین ومثل تفسیر الشیخ ابن سعد وتفسیر الشیخ ف أول األمر إذا 
قرأ فیها مثل  ة  عد ذلك ینتقل إلى مرحلة ثان ارك وراجعهن تعینه على التدبر مرحلة أولى ثم  م

قرأ فیها الكتب المتوسطة ومثل  ام ابن العري و ضاو ومثل أح هذا التفسیر الذ بین أیدینا الب
الم هللا وٕاذا  ه  فهم  ع أن  ستط ه مخزون  حصل لد ثم إذا أنهاه على هذه الطرقة ال شك أنه 
عدها إلى مرحلة ثالثة في الكتب المطولة لكن مثل ما قلنا الكتب المطولة تحتاج إلى  انتقل 

ة وتنقل في التفاسیر م ه معنى آ ل عل لة فإذا أش ا وجد إال في المطوالت یرجع إلى أوقات طو
  المطوالت وما ألفت إال للمراجعة.

ِئَك َال َخَالَق َلُهْم ِفي اْآلِخَرِة ِإنَّ الَِّذیَن َْشَتُروَن { وقال تعالى: " ًال ُأولَٰ َماِنِهْم َثَمًنا َقِل ِ َوَأْ َِعْهِد هللااَّ
مٌ  ُ َوَال َینُظُر ِإَلْیِهْم َیْوَم اْلِقَاَمِة َوَال ُیَزِّیِهْم َوَلُهْم َعَذاٌب َأِل لُِّمُهُم هللااَّ َ فذم هللا   ٧٧آل عمران:  }َوَال ُ

  ."ناتعالى أهل الكتاب قبل
ظن أن مثل هذا ال یوجد في هذه األمة وأنه موجود عند الیهود والنصار  عض الناس  أن 

ثرة في هذه األمة  ثرة في هذه األمة موجود و Ä Ã Â Á  { وغیرهم ال، موجود و
Æ Å{  :ا   ٧٧آل عمران الم هللا من أجل حطام الدن ة المخلوق على ما جاء في  قدمون رغ

ع والشراء ولذا  ع والشراء هذا الب اهم وهذا هذا الب ما عندهم من دن ة ف ة أو رغ خوف أو خش
ح مسلم أنه ما جاءك من هذا المال من غیر استشراف فخذه تمّوله  جاء في الحدیث في صح

ه الصالة و -وأمر النبي  ذلك أما  -السالمعل ه وأمر غیره  أخذ ما ُعرض عل أخذ عمر أن  أن 
ان ثمنا لدینك فال ألنه قد ُغر اإلنسان  ح مسلم أما إذا  ذا في صح ان ثمنا لدینك فال  إذا 
ه شيء مما ال یجوز في شرع هللا  ه أموال من أجل أن ُمرر عل وقد ُعطى من المال وُغدق عل

ع والشراء ش ال. وهذا هو الب ون بإیجاب وقبول ومعاطاة وما أدر إ   ما یلزم أن 
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ا " الهم على الدن تاب هللا المنّزل علیهم وٕاق فذم هللا تعالى أهل الكتاب قبلنا بإعراضهم عن 
تاب هللا فعلینا أیها المسلمون أن ننتهي عما  اع  ه من ات غیر ما أمروا  وجمعها واشتغالهم 

ه وأن نأ مه وتفهمه ذمهم هللا تعالى  تاب هللا المنزل إلینا وتعل ه من تعلم  ما أمرنا هللا  تمر 
مه قال هللا تعالى:  ̄  ° {وتفه ® ¬ « ª ©  ̈ § ¦ ¥ ¤ £ ¢ ¡ � ~

¿ ¾ ½ ¼ »º ¹  ̧ ¶ µ  ́ ³ ² ±  È ÇÆ Å Ä Ã Â Á À
Î Í Ì Ë Ê É {  :ره.. ١٧- ١٦الحدید   "ففي ذ

عا فیها سلف  مل من الجاّدة التي سلكها مت عض الناس  ال شك أن في طول األمد ما یجعل 
قرة:  }` c b a { هذه األمة ومن الجد والحزم الذ أخذه على نفسه  أما   ٦٣ال

عض ا ما یخالف الشرع هذا أخذ الناس  أتي  لناس التسامح والتساهل الذ ال یرضاه الشرع و
تعدون حدود هللا  عد ذلك أخذوا یتساهلون یتسامحون و حزم وقوة ثم  حتى من طالب العلم األمر 
قین إلى الموت الجادة  ه ال أت عبد ره حتى  ألنه طال علیهم العهد والمطلوب من المسلم أن 

م واحد.   واحدة صرا مستق
ه على " عد التي قبلها تنب ة  ره تعالى لهذه اآل عد موتها ففي ذ حیي األرض  ما  أنه تعالى 

عد قسوتها من الذنوب والمعاصي وهللا المؤمَّل المسؤول  مان والهد  اإل ذلك یلّین القلوب 
م فإن قال قائل فما أحسن طرق التفسیر؟ فالجواب أن أصح ر فعل بنا ذلك إنه جواد    ."أن 

المه في مقدمة التفسیر  الم شیخ اإلسالم  قول فصل فإن قال قائل فما أحسن من هنا بدأ 
  التفسیر؟ فالجواب..طرق 

ان فإنه قد فسر " القرآن فما ُأجمل في م فسر القرآن  فالجواب أن أصح الطرق في ذلك أن 
ك  اك ذلك فعل ان فإنه قد ُسط في موضع آخر فإن أع في موضع آخر وما اخُتصر في م

اإلمام أبو عبد هللا محمد بن إدرس  السنة فإنها شارحة للقرآن وموضحة له بل قد قال
ه رسول هللا  تعالى الشافعي رحمه هللا م  ه وسلم-ل ما ح فهو مما فهمه من  -صلى هللا عل
Å Ä ÃÂ Á À ¿ ¾ ½ ¼ » º ¹ ¸  Æ { القرآن قال هللا تعالى: 

Ç{  :وقال تعالى..  ١٠٥النساء"  
رها  المه إلى آخر الطرق التي ذ ل هذا من  أتي  الم شیخ اإلسالم وس حروفه من  له  هذا 
رناه في  ما ذ رنا االعتذار عنه  ثیر وذ ل جدا ونقله عنه الحافظ ابن  الم طو شیخ اإلسالم في 

ر شیخ اإلسالم وفي مطلع  ة وأنه لو ذ انت شرح الطحاو التفسیر صد الناس عنه ألنه في وقت 
ثیر وأوذ ابن عبد  سجن وأوذ الحافظ ابن  قوله یؤذ و قول  تب شیخ اإلسالم تحرق ومن 
عض آراء شیخ اإلسالم أو آلرائه في المسائل  سبب تبنیهم ل لهم  م أوذوا  الهاد أوذ ابن الق

  التي أفتى بها وتفرد بها.
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  طالب: ................
  وش هو؟ 

  طالب: ................
حثون عنه إلین یلقونه لو أشار أن هناك قا حثوا عنه ووجدوه.ئان ی ان    ل 

  }à ß Þ Ý ÜÛ Ú Ù Ø × Ö Õ Ô Ó Ò { وقال تعالى: "
̂  { وقال تعالى:   ٦٤النحل: ] \ [ Z Y X W V U{"  :٤٤النحل 

.  
الم شیخ اإلسالم. عة المنار وهي موجودة في  عض النسخ وهي ال توجد في ط   هذا موجود في 

ه وسلم-ولهذا قال رسول هللا " عني السنة  »أال إني أوتیت القرآن ومثله معه« -صلى هللا عل
ما یتلى القرآن ما ینزل القرآن إال أنها ال ُتتلى  الوحي  ه  ضا تنزل عل   ."والسنة أ

  فالسنة وحي. ٤-٣النجم:  } O N M L K U T S R Q P{ما قال جل وعال: 
س هذا موضع " ثیرة ل أدلة  وقد استدل اإلمام الشافعي رحمه هللا وغیره من األئمة على ذلك 

ر ذلك    ."والغرض أنك تطلب تفسیر القرآن منهذ
س هذا موضع ذلك.   ل

ر زائدة؟   ذ
قول هنا من (ج)  ر  عة األولى والذ الم شیخ اإلسالم وال في الط ر ألنها ال توجد في  بدون ذ

  و(ل) من نسختین.
ما قال " س هذا موضع ذلك والغرض أنك تطلب تفسیر القرآن منه فإن لم تجده فمن السنة  ل

ه وسلم- رسول هللا من  -صلى هللا عل عثه إلى ال م«لمعاذ حین  م؟ اف تاب هللا »تح   ."قال 
القرآن  وقد حق المؤلف رحمه هللا هذا النوع وهذا الطر من طرق التفسیر وهو تفسیر القرآن 
املة ألن  ات  ر اآل ات التي تتحدث عن موضوع واحد في مقام واحد نعم قد ال یذ ر اآل فیذ

ه المقام وتوسع الكتاب وقلده في ذلك القصص ال ل موضع طال  ررها في  ما القصص لو  س
. ه على هذا النوع وهذا الطر تا ه فجعل مبنى  ان وزاد عل اني رحمه هللا في أضواء الب   الشو

  طالب: ................
طي رحمه هللا. طي الشنق   الشنق

تاب هللا قال  سنة رسول هللا قال  »فإن لم تجد؟«قال  قال أجتهد رأ  »فإن لم تجد؟«قال ف
ه وسلم-قال فضرب رسول هللا  الحمد هلل الذ وف رسول «في صدره وقال  -صلى هللا عل

  وهذا الحدیث في المساند والسنن بإسناد جّید. »رسول هللا لما یرضي رسول هللا
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ر  ر أن الشیخ رحمه هللا نقل عن شیخ اإلسالم وذ س في مقدمة الكتاب هو هذا یذ اسمه لكن ل
ر في أول الكتاب لُ  لة ترك الموضوع الذ قرأ الكتاب من أوله وٕاذا مشى منه قطع منه مرحلة طو

عض  عد  ر  ر اسم الشیخ رحمه هللا وذ منع أن یذ الكتاب واستفاد منه ما  ضر أنه واقتنع  ما 
ر الشیخ مطل ة هذا ما نقول أنه ما ذ اراته الفقه صد قً اخت ن أن  م ا لكنه في هذا الموضع ال 

  الناس في أول الكتاب.
  وهذا الحدیث في المساند.

حروفها ما زاد وال  حروفه في أرع صفحات أو خمس صفحات  ع  إًذا ماذا یجاب عن هذا الصن
  نقص وش نقول؟

  طالب: ................
ه جواب. ه ما ف   ما ف

ما هو مقرر في موضعه و " حینئذ إذا لم تجد التفسیر في القرآن وال في السنة إذا بإسناد جّید 
  "لم نجد التفسیر في القرآن وال...

القرآن ثم  التفسیر تفسیر الصحابي الذ اللي هو الطر الثالث الطر األول تفسیر القرآن 
السنة والنبي  ه الصالة والسالم-تفسیره  ان ما ُنزِّل  -عل ه ب ان ما نزل إل فته ب ه الثالث وظ إل

ه أن أن تفسیر  ر الحاكم في مستدر ة رضوان هللا علیهم وذ أقوال الصحا تفسیر القرآن 
م تفسیر النبي  مه ح عني ح م الرفع  ه الصالة والسالم- الصحابي له ح قال هو مرفوع  - عل

شيء سمعه من النبي  ر من تلقاء نفسه إال  فسِّ ن أن  م ه ال-لماذا؟ ألن الصحابي ال  صالة عل
ه الصالة والسالم-ألنه سمع التحذیر الشدید من النبي  -والسالم ه  -عل فسر القرآن برأ من  ف

ما سمع عن النبي  ه إال  فسر الصحابي القرآن برأ ن أن  م ه الصالة والسالم-فال  ألنه  -عل
الم الحاكم على م ه ولكن العلماء حملوا  ا هو من جاء الوعید الشدید على من فسر القرآن برأ

قول الحافظ العراقي رحمه هللا: اب النزول ولذا    قبیل أس
اب  وعــــــــــــــــــدوا مــــــــــــــــــا فســــــــــــــــــره الصــــــــــــــــــحابي ــــــــــــــى األســــــــــــــ  رفعــــــــــــــا فمحمــــــــــــــول عل

ا تفاسیر األئمة الطبر وغی اب النزول فقط وٕاال في ثنا التفسیر عني على أس عتني  ره ممن 
ر عن ابن مسعود  ر ُذ ة مما ال أصل له في المرفوع وٕاذا اختلفوا ذ ل الصحا نقل أقاو المأثور و
لها مرفوعة أو هذه اجتهاداتهم؟ ال  اس تفسیر وعن علي تفسیر هل نقول  تفسیر وعن ابن ع

  شك أنها اجتهادات.
  طالب: .................

عضه حمل على تعدد السبب قع، مرد ذلك ثبوت  لها ف عض اآلخر وٕاذا ثبتت  ا وعدم ثبوت ال
  لنازل واحد وهذا موجود.
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ة فإنهم  وحینئذٍ " إذا لم نجد التفسیر في القرآن وال في السنة رجعنا في ذلك إلى أقوال الصحا
وا بها ولما لهم من الفهم التام والعلم  أدر بذلك لما شاهدوا من القرائن واألحوال التي اخُتصُّ
األئمة األرعة الخلفاء الراشدین واألئمة براؤهم  ما علماؤهم و ح والعمل الصالح الس  الصح

ر الطبر    ."المهدیین وعبد هللا بن مسعود رضي هللا عنه قال اإلمام أبو جعفر محمد بن جر
م. ستق الم شیخ اإلسالم واألئمة المهدیین مثل عبد هللا بن مسعود هذا ال    في 

ب حدثنا جابر بن نوح حدثنا األعمش عن أبي الضحى عن مسروق " ر حدثنا أبو حدثنا أبو 
ع تاب هللا إال وأنا قال قال عبد هللا  ة من  ني ابن مسعود وهللا الذ ال إله غیره ما نزلت آ

ا ألتیته تاب هللا مني تناله المطا ان أحد أعلم  من نزلت وأین نزلت ولو أعلم م   ."أعلم ف
ه على الناس وٕانما لُفاد منه فُغر  ِقَبلقال مثل هذا من و  ه وال لیترفع  فتخر  العالم ال ل

س دل الناس على الهد والخیر السامع  ستفاد منه و دعى له و ؤاله واإلفادة منه فینتشر علمه و
ون له مثل أجورهم.   ف

  المؤذن یؤذن.
  سم.

ًض " ات لم وقال األعمش أ ان الرجل منا إذا تعلم عشر آ ا عن أبي وائل عن ابن مسعود قال 
انوا  عرف معانیهن والعمَل بهن وقال أبو عبد الرحمن السلمي حدثنا الذین  یجاوزهن حتى 
ات لم  ه وسلم فكانوا إذا تعلموا عشر آ ستقرئون من النبي صلى هللا عل انوا  قرؤوننا أنهم 

م عملوا  حر عبد یخلفوها حتى  عا ومنهم الحبر ال ا فیها من العمل فتعلمنا القرآن والعمل جم
اس  ة دعاء رسول هللا اهللا بن ع ه وسلم وَترُجمان القرآن ببر بن عم رسول هللا صلى هللا عل

ه وسلم له حیث قال  ل«صلى هللا عل ر  »اللهم فقهه في الدین وعلمه التأو وقال ابن جر
  "حدثنا..

ة رضوان هللا علیهم في هذه الطرقة وهذا المنهج ال شك أنه یورث من  الصحا عني االقتداء 
ما في  التفسیر الس صنعه الناس الیوم الناس تجدون عنایتهم  ما یختلف مما  العلم والعمل 
اني مثال في أرع سنوات ثم ه تفسیر الشو قرر عل ة تجده  ات والجامعات النظام  المدارس والكل

ه من خلل وانقطاع في إجازات وتأخر األستاذ وتغییره من  في مدة الفصل الدراسي مع ما ینتا
أستاذ إلى آخر ما ُقرأ وال عشر التفسیر في أرع سنوات لكن لو إنسان اختط له طرقة ومنهج 
راجع علیها في أول األمر تفسیر مختصر  ات و أخذ عشر آ ة رضوان هللا علیهم  الصحا ا  مقتد
حتاج إلى وقت حتى ینهي  ه شيء من هذه المختصرات ما  ل عل ه آخر إذا أش ضم إل و
امل صار عنده  ن  التفسیر فإذا أنهى التفسیر على هذه الطرقة صار عنده تصور ولو لم 
ستفید  عد ذلك ینتقل إلى ما هو أطول من هذه التفاسیر ف ع القرآن ثم  تصور ولو إجماال لجم
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ذا لكن  ه مطوالت التفاسیر ألنه احتمال أكثر وه قرأ عل ل و التطو مسك التفسیر من أوله  ما 
ة دون إكماله. نقطع أو تخترمه المن مل و   أن 

ان عن األعمش عن " ع قال حدثنا سف شار قال حدثنا و ر حدثنا محمد بن  وقال ابن جر
عني ابن مسعود   ."مسلم قال قال عبد هللا 

  عن مسروق. عن مسلم عن مسروق عن مسلم
  عن مسروق؟

ه، مسلم هذا أبو الضحى الذ تقدم في اإلسناد األول عن األعمش عن أبي الضحى عن  إ
ح.   مسروق أبو الضحى هو مسلم بن صب

اس ثم " عني ابن مسعود نعم ترجمان القرآن ابن ع عن مسلم عن مسروق قال قال عبد هللا 
حیى بن داود عن إسحاق األزرق  حیى عن  ان عن األعمش عن مسلم بن رواه عن  عن سف

ح أبي الضحى عن مسروق عن ابن مسعود أنه قال نعم الترجمان للقرآن  عن مسلم بن صب
اس   ."ابن ع

ح عن أبي الضحى وهذا خطأ  عة الشیخ رشید عن مسلم بن صب عة المنار ط ولذلك عندنا في ط
  نیته أبو الضحى.

ح إلى ابن ثم رواه عن بندار عن جعفر بن عون عن األعم" ذلك فهذا إسناد صح ه  ش 
ارة وقد مات ابن مسعود رضي هللا عنه في سنة اثنتین  اس هذه الع مسعود أنه قال عن ابن ع

ح   ."وثالثین على الصح
الم شیخ اإلسالم في ثالث وثالثین، هو في التفسیر اثنتین وثالثین وهذا  ما هي ثالث؟ ألنه في 

اس ستا  لكن في الفتاو  وفاتهالمعروف في  عده ابن ع ح وعمر  سنة ثالث وثالثین على الصح
عده...   وثالثین سنة، نعم وُعمِّر 

عد ابن " ه من العلوم  س ما  اس ستا وثالثین سنة فما ظنك  عده عبد هللا بن ع ر  وُعمِّ
اس على  مسعود رضي هللا عنه وقال األعمش عن أبي وائل استخلف علي عبد هللا بن ع

ة سورة النور قرة وفي روا   ."الموسم فخطب الناس فقرأ في خطبته سورة ال
ه. س ه لكن اللي في الفتاو وهي األصل  ت عض النسخ  ه وفي  س ما   فما ظنك 

ة سورة النور ففسرها تفسیرا لو سمعه الروم والترك والدیلم ألسلموا ولهذا غالب ما " وفي روا
ه إسماعیل بن عبد الرحمن ا لسد السد الكبیر في تفسیره عن هذین الرجلین عبد هللا یرو

ل أهل الكتاب  ونه من أقاو ح ان ینقل عنهم ما  عض األح اس ولكن في  بن مسعود وابن ع
احها رسول هللا  ه وسلم-التي أ ة، وحدثوا عن بني «حیث قال  -صلى هللا عل بلغوا عنه ولو آ

ذب علي متعمدا فل رواه البخار عن عبد هللا  »بوأ مقعده من النارتیإسرائیل وال حرج، ومن 
تب  ان عبد هللا بن عمرو رضي هللا عنه قد أصاب یوم الیرموك زاملتین من  بن عمرو ولهذا 
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ما فهمه من هذا الحدیث من اإلذن في ذلك ولكّن هذه  حدِّث منهما  أهل الكتاب فكان 
ر لالست ر لالستشهاد ُتذ ة ُتذ   ."شهاد ال لالعتضاد فإنها على ثالثة أقساماألحادیث اإلسرائیل

ات.   نعم اإلسرائیل
ر لالستشهاد. ررة تذ   م

ر لالستشهاد ال لالعتقاد، وش عندك؟   تذ
ررة واالعتضاد. ر لالستشهاد م   تذ

ر لالستشهاد ال لالعتضاد. ة تذ   قال ولكن هذه األحادیث اإلسرائیل
ر لالستشهاد. رر تذ   في النسخة هذه م

عتمد علیها وال تعتقد إنما هي مما  لالستشهاد عتضد وال  عني ال  ر لالستشهاد ال لالعتضاد  تذ
ذب. صدق وال    یرو عن بني إسرائیل ال 

س في األصل؟   ولكن التكرار ل
ثیر ال لالعتضاد. ر لالستشهاد ال لالعتقاد وفي تفسیر ابن    ال، حتى هنا تذ

  هنا لالعتضاد.
ح فإنها على ثالثة أقسام أحد" الصدق فذاك صح شهد له  أیدینا مما  ها ما علمنا صحته مما 

وت عنه ال من هذا القبیل وال  ه مما عندنا مما یخالفه والثالث ما هو مس ذ والثاني ما علمنا 
ایته لما تقدم جوز ح ه و ذ ه وال ن   ."من هذا القبیل فال نؤمن 

ه هو الذ  شهد له شرعنا وجاء من  »حدثوا عن بني إسرائیل وال حرج«قال ف هذا النوع أما ما 
ه  ة فُصدق وما جاء شرعنا بتكذی ة من هذه الحیث شرعنا بتأییده وٕاقراره فهذا اكتسب الشرع
س في شرعنا ما یدل  ه وال تجوز روایته والثالث القسم الثالث هو الذ ل ذ ومخالفته فهذا ُیجزم 

عت ه وعلى صدقه فهذا الذ یرو لكن ال  ذ ه.على    مد عل
ثیرا " ه تعود إلى أمر دیني ولهذا یختلف علماء أهل الكتاب في هذا  وغالب ذلك مما ال فائدة ف

رون في مثل هذا أسماء أصحاب الكهف ولون  ما یذ سبب  ن خالف  أتي عن المفسر و
م  اها هللا إلبراه انت وأسماء الطیور التي أح لبهم وعدتهم وعصا موسى من أ الشجر 

لم هللا منها موسى إلى  وتعیین قرة ونوع الشجرة التي  ه القتیل من ال عض الذ ُضرب  ال
  ."غیر ذلك

ثیرة  ات  ر روا ثیر رحمه هللا ذ ومع ذلك تداولها المفسرون في تفاسیرهم تداولها المفسرون ابن 
ر شیئا منها ه أال یذ تا ة من هذا النوع والقرطبي على أنه اشتر في مقدمة  ر شیئا  إسرائیل ذ

س مثل غیره ما أكثر منها قلیل جدا إلى غیر ذلك.   ولكنه مثل ل
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لفین في دینهم وال " ه تعیینه تعود على الم مما أبهمه هللا تعالى في القرآن مما ال فائدة ف
ما قال تعالى:  اهم ولكن نقل الخالف عنهم في ذلك جائز  h g f e { دن

 z y x w v u ts r q p on m l k j i
i h g f e d c b a  ̀ فقد اشتملت هذه   ٢٢الكهف:  }} |{ ~ _

مة ة الكر   ."اآل
حروفه.   وال یزال الكالم لشیخ اإلسالم رحمه هللا في مقدمة التفسیر 

غي في مثل هذا فإنه " م ما ین مة على األدب في هذا المقام وتعل ة الكر فقد اشتملت هذه اآل
ت عن الثالث فدل على صحته إذ لو  ى عنهم ثالثة أقوال ضعف القولین األولین وس تعالى ح

ما ردها  اطال لرده  قال في مثل هذا ان   ثم أرشد إلى أن االطالع على عدتهم ال طائل تحته ف
} x w v u{  :ه  مافإنه   ٢٢الكهف علم ذلك إال قلیل من الناس ممن أطلعه هللا عل

̀  c b a { فلهذا قال:  أ ال تجهد نفسك في ما ال طائل تحته وال   ٢٢الكهف:  }~ _
ة  ا ون في ح علمون من ذلك إال رجم الغیب فهذا أحسن ما  تسألهم عن ذلك فإنهم ال 
اطل،  طل ال ح منها وت ه على الصح الخالف أن تستوعب األقوال في ذلك المقام وأن تن

ر..   "وتذ
علم إذا س ستفید منه طالب العلم الذ یؤلف أو  ر في هذه فهذا  اق الخالف أن یجعل ما ذ

ون هو الراجح  أتي بها ألنه قد یترك قول قد  ل األقوال  ستوعب األقوال  ه  ات نصب عین اآل
اطل ألنه مخالف للدلیل  طل ال ح من هذه األقوال بدلیله و ه على الصح من هذه األقوال ثم ین

حرر ر فائدة الخالف وثمرته وقبل ذلك  عد ذلك ُتذ ر أقوال  ثم  محل النزاع والخالف ألنه قد یذ
أدلتها  رها  ط األقوال وذ ظنها مستقلة وهي مندرجة في أقوال أخر فإذا حرر محل النزاع وض

الدلیل وصل إلى الح إن شاء هللا تعالى. اطل  ح وفّند ال   وأقر الصح
ر فائدة الخالف وثمرته " اطل وتذ طل ال ح منها وت ه على الصح طول النزاع وأن تن لئال 

ى خالفً  ه عن األهم فأما من ح ا في مسألة ولم والخالف في ما ال فائدة تحته فتشتغل 
ي الخالف  ح ه أو  ون الصواب في الذ تر ستوعب أقوال الناس فیها فهو ناقص إذ قد 
ح عامدا  ضا فإن صحح غیر الصح ح من األقوال فهو ناقص أ ه على الصح طلقه وال ین و

ى  تعمد الكذب أو جاهالً فقد  ذلك من نصب الخالف في ما ال فائدة تحته أو ح فقد أخطأ و
رجع حاصلها إلى قول أو قولین معنى فقد  ى أقواال متعددة لفظا و أقواال متعددة لفظا أو ح

ما.. ع الزمان وتكثر    "ض



  
  

  
  
  

١
٥
  אאא١٥  

المراد وعدم خبرته في أقوال أهل العلم قد ی عض الطالب لعدم فهمه  عض  قول عند  دجألن 
ظن أن الخالف في المعنى فیثبته قول  عالم ثم یجد عند آخر ما یخالفه في اللفظ دون المعنى ف

. معاني الكالم ومدلوالت األلفا ه الجهل    مخالف لما تقدم وهذا سب
ي زور" ُس ثو ال ح فهو  صح س  ما ل ع الزمان وتكّثر    ."فقد ض

ِس.   ال
ي زور وهللا ال" ِس ثو ال لتفسیر في القرآن وال في صواب فصل إذا لم تجد اموفِّ للفهو 

  ."السنة
عین.. الم التا ه؟  مدینا عل ه؟  مدینا عل   أبو عبد هللا 

  طالب: ...............
ه أجمعین.   نقف على الفصل، وهللا أعلم وصلى هللا وسلم على نبینا محمد وعلى آله وصح

تاب السیوطي الذ أشرنا إ عضهم أن  ر  ه اسمه الفارق بین المصنِّف والسارق.ذ   ل
ه درس السبت واألحد حنا ما عندنا  قولون أن األحد إجازة األحد القادم فاألصل أن ف ا إخوان 
ه إجازة یوم  ضم إلیها السبت ف عض اإلخوان إجازة األحد و ستغل  ال في هذا لكن قد  إش

  السبت؟
ه عمل السبت.   طالب: ف

ما أحفظ    أنه إذا وقع یوم بین إجازتین.لكن النظام ف
ست إجازة.   طالب: هذه ما هي إجازة هذه ل

م الشرعي ما هو بهذا موضعه لكن المسألة  ست تقرر الح ل حال ل وش هي أجل؟! على 
ون فیها دوام. یتنفذ رضي من رضي وزعل من زعل وغضب من غضب األحد لن    واقعة و

ست بإجازة ولكنها ولهذا اطالب: نظامً  ه دوام نظامً ا ل   ا.لسبت ف
ل  ه علشان ما یدخل في النظام المعروف أنه إذا وقع یوم بین إجازتین أنه معفوٌّ عنه، على  إ

ه درس إن شاء هللا. ه إن شاء هللا درس واألحد ف   حال السبت ف
ه  س وجمعة وعرف أن األحد ما ف عض الناس إذا إذا سافر خم وهللا المستعان، أقول أخشى أن 

لة.شيء ی ه درس ما عندنا مش   ثقل عن حضور یوم السبت لكن األصل أن ف
  طالب: ...............

القبول..   مضعف لكن األمة تلقته 
  وش هو ذا؟! 

  طالب: ...............
  ال ال..

  طالب: ...............
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القبول واال مضعف من حیث اإلسناد. ه هذا مما تلقته األمة    إ
  طالب: ...............

ه.. ه یتسامحون ف   إ
  طالب: ...............

ثیر من.. األلوسي ما هو األلوسي الراز صرح صرح  الزمخشر صرح  ه لكنه صرح    إ
  طالب: ...............

  خمس صفحات...
  طالب: ...............

ضر.. ه ما  ه إ   إ
  طالب: ...............

ون الشخص ینقدونه ألن األمانة ما هنا أمانة والدعاو ط الت أما إذا وجد الصدق واألمانة و
ه ما یخالف.   مأمون وال له هدف وال قصد وال یتكسب بهذا الكالم وال یتكثر ف

  طالب: ...............
عزو.   ال ال ال، ما یجوز ولذلك قالوا ال بد أن 

  طالب: ...............
اس من  ر القرطبي عن ابن ع عزو، ذ ة العلم إضافة القول إال قائله.ولو ولو.. ال بد أن    بر

  طالب: ...............
ه تحرر تحرر مسائل... ه تحرر ف ه ال، ف ه ف   ال ال، ف

  


